
 

1671 

        
الدورة التكوكنيك كلكي الكتكي في إطار      

ت ظمها جمكيكلكي تذكاتكجة اعجكتكمكا كلكا  
بفاس بتك كقكلك  لكر الكمكهوك  الك كهكن  

الم ققلي الك كهكنيكي    -لم ظنلي اإل الم 
باألواديكمكلكي الك كهكنيكي  -لبهنالج جل ي 

للتهبلي والتونين لك كهكي فكاس لكوك كاس 

والمديهيي اإلقللملي بفكاس تكب بكالكيكانكنيكي 
 51اإل داديي لحمد زف اف ينم الك كمكيكي 

تقديب درس تطبلقي لكدلكج  9152لارس 
لككمككنرد رقككمككي فككي لككادة اعجككتككمككا ككلككا  
بحضنر القلكد وزيكه الكتكهبكلكي الكنطك كلكي 

والتونين المه ي والتيللب اليالي والكبكحك  
اليلمي والقلد لديه األواديملي الك كهكنيكي 
للتهبلي والتكوكنيكن لك كهكي فكاس لكوك كاس 

 والقلد المديه اإلقللمي لمديهيي فاس.
 

التطبلقي الج  ت ده األذتاذ  بد  الدرس
الصمد ب لحلك  تكحكن  ك كناو ي روذكلكا 
ورهانا  التحكن"ييكد كم  كمكن الكمكقكهر 
الدراذي لمادة ال غهافلا لقتنى الكيكالكيكي 
إ ككداد  تككب تككقككديككمككو وفكك  ذككلكك ككاريككن 
بلداغنجي اذتهلو األذتاذ بالتقديب الكيكام. 
واذتحضارا لطهق التدريس الحدييي التكي 
ت ه ها ل ظنلي التهبكلكي والكتكوكنيكن فكقكد 

تدرج األذتاذ في ب اء الوفايا  واألهكداف 
التيللملي المقتهدفي وذلك بتيبئي األدوا  
الكككهقكككمكككلكككي ولككك كككمكككن كككي لكككن األدوا  
اللنجقتلولي والمهارا  التقك كلكي انكطكالقكا 
لككن الككتككحككضككلككه الككبككلككداغككنجككي والككتككقكك ككي 

 الضهوريلن.
 

القلكد الكنزيكه والقكلكد لكديكه وقد تتبر 
األواديملي وم لهاحكم تكقكديكب الكدرس لكن 
التقديب واألنشطي الكبك كا كلكي إلك  الكتكقكنيكب 
التشخلصي، حل  اطكلكر لكيكالكي الكنزيكه 
 ل  وم اليالقا  التفا للي اإلي ابلي بكلكن 

 األذتاذ والتالللج.
وفككي الككخكككتكككام نكككنه القكككلكككد الكككنزيكككه 
بالكمك كهكندا  الكمكقكتكمكهة الكتكي يكبكجلكهكا 
األذكككاتكككجة لكككن تجكككم تككك كككنيكككد الكككفكككيكككم 

 البلداغنجي في وم لحطاتو.
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بإ داديي لحمد زف اف لديهيي فكاس  درس    
تككطككبككلككقككي لككدلككج لككمككنرد رقككمككي فككي لككادة 
اعجتما لكا  بكحكضكنر القكلكد وزيكه الكتكهبكلكي 
النط لي والتونين الكمكهك كي والكتكيكلكلكب الكيكالكي 
والكبككحكك  الككيككلككمككي والقكلككد لككديككه األوككاديككمككلككي 
 ال هنيي للتهبلي والتونين ل هي فاس لو اس 
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